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Mokinių atsakymai
Wiki (x n)
Freeware (x n)
Neišimtinės licencijos
Trial versija
Neturinčios autorinių teisių
Autorinės
Eksperimentinė (bandomoji)
Nemokamos licencijos
Free commons
Shareware licencija
Atvirojo kodo / open source

Vertinimas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Galimi teisingi atsakymai:
• Atviroji licencija,
• Atvirojo kodo licencija,
• Atvirosios programinės įrangos licencija,
• Open source,
• Open software,
// Atvirosios programinės įrangos licencijų
tipai:
• GPL licencija (GNU, GNU GPL),
• LGPL licencija (GNU LGPL),
• GNU FSDG licencija,
• BSD licencija,
• MPL licencija.
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Mokinių atsakymai
wiki
Paplatinti įrašai
Nuotraukų viešinimas
Fotografo nuotrauka internete (x n)
Logotipas (x n)
Interneto dienoraštis

Vertinimas

0
0
0
1
1
1

Galimi teisingi atsakymai:
1) knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros
kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant elektroninę, taip pat
kompiuterių programos;
2) kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai;
3) rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos,
studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė
dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai);
4) dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir
kiti scenoje atlikti skirti kūriniai ir režisuoti spektakliai, taip pat
scenarijai ir scenarijų planai;
5) muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto;
6) audiovizualiniai kūriniai (kino filmai, televizijos filmai,
televizijos laidos, videofilmai, diafilmai ir kiti kinematografinėmis
priemonėmis išreikšti kūriniai), radijo laidos;
7) skulptūros, tapybos ir grafikos kūriniai (pvz., logotipai),
monumentalioji dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai, taip pat
scenografijos kūriniai ;
8) fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais
sukurti kūriniai;
9) architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai,
brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai);
10) taikomosios dailės kūriniai (skirti praktiniam naudojimui:
baldininkystės, dailiosios tekstilės, juvelyrikos, keramikos,
gintaro, kaulo, medžio, metalo, odos, stiklo dirbiniai ir pan.);
11) iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai,
eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos, topografijos ar
tiksliųjų mokslų sritimis;
12) kiti kūriniai (originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai,
kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos
rezultatas).
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Mokinių atsakymai

Vertinimas

Dauginasi
Kompiuteris tampa labiau pažeidžiamas kitų virusų.
Naudoja kompiuterio atmintį
Daroma žala kompiuteriui, trikdoma jo veikla. (x n)
Sulėtėjęs kompiuterio darbas. (x n)

Galimi teisingi atsakymai:
•
•
•

•

duomenų vagystė (kopijavimas);
duomenų praradimas (ištrinami, pakeičiami,
užkoduojami duomenys);
kompiuterio darbo sutrikdymas (ir programinis,
ir aparatinis):
• sugadinta taikomoji programinė įranga;
• sugadinta operacinė programinė įranga;
• sugadinta aparatinė kompiuterio įranga;
• atmintinės ar / ir tinklo apkrova;
• sulėtėja programų / kompiuterio darbas;
įrašyta (piratinė) programinė įranga.

0
0
1
1
1

Galimi neteisingi atsakymai:
Variantai, kuriuose nurodomi ne žalos padariniai, o virusų
veikimo požymiai:
programos automatiškai pasileidžia ar užsidaro;
 operacinė sistema užstringa ar automatiškai pasileidžia iš
naujo;
 neveikia kai kurios operacinės sistemos funkcijos;
 nepavyksta įdiegti / paleisti / atnaujinti antivirusinės
programos;
 parodomi įvairūs informaciniai pranešimai (pvz.: kad
laikmenos nepasiekiamos, trūksta sistemos darbui
reikalingų failų, nepavyksta paleisti programų ir kt.);
 pasikeičia darbalaukis;
 iškraipomi meniu, dialogo langai, mygtukų juostos;
 reklamos langai iškyla net tuomet, kai kompiuteris
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neprijungtas prie interneto.

Mokinių atsakymai

Vertinimas

wiki
Būsto draudimai ir įvairūs kiti draudimai.
Elektroninis bankas. (x n)
Asmens tapatybės patvirtinimas jungiantis prie kitų sistemų.
Mokėjimas už butą internetu.
Pirkimas
internetu.
Galimi
teisingi atsakymai:
Galimi neteisingi atsakymai:
Viešbučio kambario nuoma užsakant internetu.

Tinkami visi atsakymai, susiję su valdžios paslaugų
teikimu, pavyzdžiui:
• gyvenamosios vietos deklaravimas;
• gimusio vaiko registravimas;
• vaiko registravimas į darželį / į mokyklą;
• automobilio registravimas;
•
registracija į vairavimo egzaminą;
•
mokesčių deklaravimas;
•
prašymų studijų stipendijai gauti teikimas;
•
registracija pas gydytoją;
•
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos.

0
0
0
0
0
0
0

Elektroniniai valdžios vartai (epaslaugos.lt) –
administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas.
1. Čia neteikiamos komercinės elektroninės paslaugos,
pavyzdžiui:
•
elektroninė bankininkystė,
•
prekių ir paslaugų užsakymas internetu /
atsiskaitymas už jas (internetinės parduotuvės,
įvairaus tipo draudimas, atsiskaitymas už komunalines
paslaugas, viešbučio kambario rezervavimas ir pan.).
2. Čia taip pat neteikiama informacija:
•
teisiniai dokumentai;
•
naujienos ir pan.
3. Dar nerealizuota balsavimo internetu paslauga
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Mokinių atsakymai

Vertinimas

Į tokią svetainę kiekvienas žmogus gali redaguoti arba pridėti naujos informacijos savo nuožiūra./
Pateikiama informacija, kurios tikslas - būti panaudotai vartotojų bei būti pildomai. /
Visi žmonės, kurie yra prisiregistravę prie vikio gali rašyti ar redaguoti tekstus ir informaciją, tačiau informacija
būna dar kartą patikrinama. (x n)
2 kartos saitynas, kuriame galima pačiam keisti informaciją. /
Naudojama Web 2.0 interneto struktūra, kurioje žmonės gali laisvai keisti ar pildyti, kitų žmonių išreikštą
informaciją.
Dažniausiai rašo vienas autorius, struktūra sinchroniška.
Tekstas ir nuotraukos.

Struktūra yra laisvo stiliaus, jai būdinga
tarpusavio sąsajos (saitai), paieška.

0
0
0

Sugrupuota, viskas eina paeiliui / Kategorijos
Struktūra skirta lengvinti vartotojo paieškai / Vikio kuriamai svetainei būdinga istorinė, biografinė, kultūrinė
informacijos struktūra. / Struktūra gali laisvai redaguoti daugelis vartotojų.
Kiekvienas straipsnis rašomas atskirai. Vikyje informacija rašoma nuosekliai, atskirai išskyriant straipsnio
kategorijas (asmeninis gyvenimas, darbinis gyvenimas, labdarinė veikla). Taip pat nėra jokių komentarų.
Vikio kūrėjas nustato informacijos struktūrą savo nuožiūra, ją gali papildyt kiti vartotojai įkeldami naują
informaciją( straipsnius) į svetainę. Straipsnius galima pasiekti naudojantis rodykle ar per nuorodas kituose
straipsniuose.

Galimi teisingi atsakymai:

0

0
0
1
1

Galimi neteisingi atsakymai:
Atsakymai, kuriuose aiškinamos viki savybės,
pvz.: turinys gali būti pildomas, redaguojamas
įvairių vartotojų.
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Mokinių atsakymai

Vertinimas

Dalintis informacija su plačia visuomene
Vikis naudojamas svetainėse, kuriose pateikiama informacija, veikia kaip enciklopedija
Mokomosios
Edukacinės paskirties.
Informavimo paskirties, norint suteikti reikiama informaciją apie tam tikrą temą.
Tokios svetainės skirtos tam tikrų dalykų aprašymams, paaiškinimams, jog žmonės galėtų
perskaityti ir suprasti.
Vikis naudojamas svetainėse skirtose perteikti informaciją, kurią gali įkelti ir redaguoti
daugiau nei vienas vartotojas
Vikis naudojamas norint sužinoti bei prisidėti prie pačios svetainės kūrimo proceso.

Galimi teisingi atsakymai:

1
1
1
1
1
1
1
0

Galimi neteisingi atsakymai:

Enciklopedijos, žinynai, žodynai, instrukcijos (žaidimų
aprašymai), straipsniai, biografijos.
arba nurodoma tokių žodynų paskirtis: mokomosios,
edukacinės, informacinės.
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Kandidatas turi nurodyti savo veiksmus, nukreiptus į klaidingos informacijos (komentarų ir nuotraukų) pašalinimo iš socialinio tinklo arba asmenų,
kurie gali tai padėti atlikti, informavimą, pagalbos kreipimąsi.
Galimi teisingi atsakymai:
• Susirasti tą žmogų, kuris paskelbė nuotraukas ir parašė komentarus, ir pareikalauti nedelsiant juos pašalinti.
• Informuoti socialinio tinklo administratorių, mokytojus (mokyklos direktorių), tėvus ar kitus asmenis, kurie gali padėti pašalinti šiuos įrašus ir nuotraukas.
• Kiti teisingi atsakymai.
Jei nurodyta tik, kad reikia pranešti nukentėjusiajai mergaitei, skiriama 0 taškų
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(+)
Elektroninis dienoraštis
(–)
1. Socialinis tinklas
2. Facebook
3. Forumas

Galimi teisingi atsakymai:
• Tinklaraščiu (Blog‘u)
• Elektroniniu (internetiniu) dienoraščiu
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(+)
Komercinėmis autorių teisėmis
(–)
Honoraras (x n)
Patentas
Autorinių kūrinių naudojimo
apmokestinimas.
Licencija (x n)
Pelnas
Autorinių teisių pažeidimas
Copyright (x n)
Pajamos
Autorinės teisės (x n)

Komercinės  turtinės.

Turėtų būti nurodyta tiksliai, kokios autoriaus teisės – turtinės

Galimi teisingi atsakymai: Turtinėmis autoriaus teisėmis / Turtinėmis
Pastaba.
Nepakanka, jei kandidatas atsakys „autoriaus teisės“ ar pan. – būtina nurodyti, kad autoriaus teisės
yra turtinės.
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(+)
1. Pridedamas programos failas
(–)
1. Pridedamas tuščias failas

Darom prielaidą, kad vykdomasis
Čia joks nusikaltimas ar kenkėjiškos
programos požymis

Galimi teisingi atsakymai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vietoje laiško temos yra simbolių kratinys;
nenurodytas laiško siuntėjas arba siuntėjas yra nepažįstamas asmuo;
laiškas parašytas neįprasta Jūsų bendravimui kalba (pvz., anglų);
laiškas parašytas su daug kalbos ir gramatinėmis klaidomis;
laiško tekste pranešama apie laimėjimą loterijoje, kurioje nedalyvavote;
laiško tekste pateikiama informacija, kurios neprašėte;
laiške pateikiamos įvairios nuorodos į įtartinus šaltinius;
prašo nurodyti asmeninius, prisijungimo prie įvairių sistemų duomenis;
Automatiškai patenka į šlamšto aplanką;
laiško priedo prievardis com, exe, bat, vbs, js, eml ir kt.
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Pastabos.
1. Jei kandidatas nurodo panašius būdus (priemones), pvz., „nuolatinis antivirusinės programos naudojimas“ ir „kompiuterio
(standžiojo disko) tikrinimas antivirusine programa“, arba juos pakartoja, skiriamas tik vienas taškas.
2. Jei kandidatas nurodo daugiau nei du atsakymus, vertinami tik pirmi du atsakymai.
Galimi teisingi atsakymai:
• nuolatinis antivirusinės programos naudojimas;
• apsaugos nuo neteisėtos prieigos per tinklą (ugniasienių) naudojimas;
• neatverti nežinomų failų (vykdomųjų, muzikinių, tekstų ir pan.);
• vengti naudotis svetimomis išorinėmis laikmenomis;
• naudoti tik legalią programinę įrangą, ją nuolat naujinti;
• naudoti tik legalius skaitmeninių išteklių šaltinius;
• nesisiųsti duomenų iš abejotino turinio svetainėse;
• vengti naudotis (nepažįstamais) viešaisiais bevieliais tinklais;
• duomenis perduoti svetainėse, kurios naudoja saugaus duomenų persiuntimo protokolą (pvz., https);
• atidžiai skaityti operacinės sistemos bei naršyklės informaciniuose arba įspėjimo iškylančiuosiuose languose pateiktą informaciją;
• nesinaudoti laikmenų automatiniu paleidimu;
• blokuoti iškylančius langus;
• naudotis el. pašto filtravimo programą.
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Pastabos.
1. Kandidatas turi nurodyti, kad Trojos arklys „slepiasi“, „apsimeta“, „maskuojasi“ naudinga
kompiuterio programa.
2. Taškas neskiriamas, jei kandidatas nurodo, kad Trojos arkliai kompiuteryje gamina savo pačių
kopijas.

Galimi teisingi atsakymai:
8.1. Trojos arklys:
• tai kompiuterio programa, kuri atrodo kaip naudinga programa, bet iš tiesų kelia grėsmę duomenų
saugumui (gali juos blokuoti, pakeisti, panaikinti, pavogti), gali sulėtinti kompiuterio ar tinklo darbą,
pakenkti kompiuterio apsaugai, panaudoti kompiuterį neteisėtiems veiksmams.
• tai kompiuterio programa, kuri paslėpta kitose esą naudingose programose, pramogų arba žaidimo
programose.
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Pastabos.
1. Kandidatas turi nurodyti, kad Trojos arklys užkrėstą kompiuterį padaro prieinamą įsilaužėliams.
2. Vienas taškas skiriamas už teisingai nurodytą veikimo būdą, vienas taškas skiriamas už teisingai nurodytą žalos padarinį.
3. Jei kandidatas nurodo daugiau nei po vieną atsakymą, vertinami tik pirmi atsakymai.
Galimi teisingi atsakymai
8.2. Žalos padarinys:

• Trojos arkliai patys neplinta, tačiau užkrėstą kompiuterį padaro prieinamą visiems arba tik konkretiems interneto įsilaužėliams.
• Trojos arkliai gali padaryti / padaro kompiuterį prieinamą interneto įsilaužėliams:
įsilaužėliai gali valdyti kompiuteryje esančius duomenis (atverti, panaikinti, atsisiųsti duomenis, perkrauti kompiuterį) (Trojan-Backdoor);
 atveriami langai, imituojantys tikruosius (pvz., banko sistemos, el. pašto ir kt.) tinklalapius ir prašoma užsiregistruoti, registracijos prie bankų sistemos,
kredito, debeto kortelių duomenys vagiami (Trojan-Banker);
 vagiami žaidimų prisijungimo duomenys (Trojan-GameThief);
 vagiami prisijungimo prie pokalbių programų (ICQ, MSN Messenger, AOL Instant Messenger, Yahoo Pager, Skype ir kt.) duomenys (Trojan-IM);
 vagiami vartotojo registracijų, įvairių programų licencijų duomenys, laikomi kompiuteryje (Trojan-PSW);
 nuskaitomi klaviatūra įvedami duomenys, daromos ekrano vaizdo nuotraukos, veikiančių programų sąrašas (Trojan-Spy);
 vagiami el. pašto adresai, jais siunčiamas šlamštas (Trojan-Mailfinder);
 įsilaužėliui siunčiama informacija apie vartotojo, prisijungusio prie tinklo, kompiuterio IP adresą, el. pašto adresą ir kt. (Trojan-Notifier);
 paslepiami veiksmai arba objektai, kad jų neatpažintų antivirusinės programos (Trojan-Rootkit);
 įdiegiami Trojos arkliai ar / ir virusai, trukdoma antivirusinei programai aptikti kompiuteryje esančias kenkėjiškas programas (Trojan-Dropper).
 nurodytu adresu siunčiamos užklausos, taip apkraunant sistemą ir ji „užlūžta“ (Trojan-DDos);
į kompiuterį įkeliamas pakas, kurį išpakuojant sistema „užlūžta“ / ženkliai sulėtėja jos darbas arba standusis diskas prisikemša „tuščiais“ duomenimis
(Trojan-ArcBomb);
 į kompiuterį įkeliamos kenkėjiškos programos (virusai, reklamos) (Trojan-Downloader);
 imituojamas antivirusinių programų darbas. Vartotojui siunčiamas pranešimas, kad jo kompiuteris neva apkrėstas ir reikalaujama piniginės išpirkos, kad
grėsmė būtų neutralizuota (Trojan-FakeAV);
 vartotojo kompiuteryje esantys duomenys pakeičiami, kad kompiuteris nustotų normaliai veikęs ir reikalaujama piniginės išpirkos jo darbui normalizuoti
(Trojan-Ransom);
T ekstinių dokumentų kalba keičiama dvejetainiu kodu;
 naršyklėje atveriami langai su reklama, pornografiniu turiniu; tinklalapiai, kuriuose galima užsikrėsti virusais ar Trojos arkliais, arba siunčiamos
užklausos kuriam nors serveriui, kurį norima „užlaužti“, (Trojan-Clicker);
 įsilaužėliai naudoja kompiuterį anoniminiam prisijungimui prie interneto išteklių arba kaip įgaliotąjį (proxy) kompiuterį, iš kurio siunčiamas šlamštas
(Trojan-Proxy);
 iš mobiliojo telefono siunčiami tekstiniai pranešimai į telefono numerius su didesniu mokėjimo tarifu (Trojan-SMS).
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Galimi teisingi atsakymų variantai:
Asmens tapatybės patvirtinimą / atpažinimą / identifikavimą

Teisingų atsakymų pavyzdžiai
Jungiantis prie el. banko
elektroninis parašas patvirtina
asmens tapatybę

Klaidingų atsakymų pavyzdžiai
Atsiunčiamas kodas į telefoną ir tik su juo galima patvirtinti mokėjimą
Patvirtinimas reikalingas prisijungti arba pervest pinigus internetiniame banke
Galima pasirašyti banko sutartį
Apsaugo elektroninio banko paskyrą, suteikia stiprią apsaugą
Užtikrina asmens elektroninės bankininkystės saugumą

Atlieka slaptažodžio funkciją
Patvirtina prisijungimą prie elektroninio banko arba patvirtina norimą paraišką
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Galimi teisingi atsakymų variantai:
Autorių turtinės teisės
Pastaba.
Nepakanka, jei kandidatas atsakys „autorių teisės“ ar pan. – būtina nurodyti, kad autorių teisės yra
turtinės.
Teisingų atsakymų pavyzdžiai
Turtinėmis (autoriaus) teisėmis

Klaidingų atsakymų pavyzdžiai
Autoriaus teisės

Honoraras
Turtinės visą gyvenimą, neturtinės 70 metų po mirties
Licencija / Copy right / Patentas
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Teisingų atsakymų pavyzdžiai

Klaidingų atsakymų pavyzdžiai

Žemės mokesčių / baudų mokėjimas

Mokėjimas už paslaugas / Sąskaitų apmokėjimas

Turto deklaracija

El. bankininkystė

Dokumentų pasirašymas

Daiktų, rūbų parduotuvės ir t.t.

Vairuotojo pažymėjimo atsiėmimo laiko pasitikrinimas
internetu

Sodra / VMI / Epolicija

Prisijungimas prie SODROS, VMI, Regitros ...

Asmens tapatybės patvirtinimas

Paraiška gauti vizai

Paslaugų užsakymai

Registravimas mokyklai, darželiui

Paraiškos pildymas (nieko konkretaus)

Vaiko įregistravimas

Teikia informaciją apie asmens sveikatą

Balsavimas (čia e-demokratijos sinonimas)

Vaiko pinigų / pensijų išdavimas
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Galimi teisingi atsakymų variantai:
• Ne, neteisėtai (1 taškas). Legaliai įsigytą dainų rinkinį galima naudoti tik asmeniniais tikslais, jo
negalima platinti (dovanoti, parduoti, transliuoti ir pan.) (1 taškas).
arba
• Taip, teisėtai (1 taškas). Legaliai įsigytą dainų rinkinį galima platinti / dalytis, jei tai leidžia
pardavėjai (1 taškas).
Teisingų atsakymų pavyzdžiai

Klaidingų atsakymų pavyzdžiai

Ne, nes jis yra saugomas autorinėmis teisėmis
ir kopijuoti ar kitaip platinti disko turinį yra
draudžiama.

Neteisingai, tai yra kūrinio plagijavimas.

Ne. Tai autorių teisių pažeidimas.

Diskas gali turėti virusų ir taip pakenkti ne tik tau, bet ir tavo draugams.

Ne. Nes tai vadinama piratavimu.

Su geriausių draugų sąlyga, kad daugiau jie su niekuo nesidalins.

Ne, nes draugai nesumokėjo.

Taip, tai padaręs aš nekūriau jokių šių dainų kopijų, jų neplatinau, o tiesiog
pasidalinau su savo draugais. Jei būtų įvardinta, jog dalijausi jas kopijuodamas
tuomet būčiau pasielgęs neteisėtai, o šiuo atveju dalijimąsi galima suprasti kaip
dainų klausimą prie to pačio kompiuterio.

Ne, įsigijote tik sau.

Pagal Lietuvos autorinių teisų įstatymus, legaliai įgytą kūrinį galima pasidalinti su
savo šeimos nariais arba artimais draugais (iki 4 asmenų). Bet tik tuo atveju, jeigu
visi asmenys naudosis tais kūriniais asmeniniais tikslais, o ne komerciniais.
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Galimi teisingi atsakymų variantai:
• vietoje laiško temos yra simbolių kratinys;
• laiško siuntėjas yra nepažįstamas / neaiškus asmuo;
• laiškas parašytas neįprasta kalba;
• laiškas parašytas su kalbos ir (ar) gramatinėmis klaidomis;
• laiške pateikta nuoroda į įtartiną šaltinį.
• Kiti teisingi atsakymai.
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Teisingų atsakymų pavyzdžiai
Grasinimas, jog bus uždarytas jūsų el. paštas
Visas laiško turinys yra tiesiog nelogiškas

Klaidingų atsakymų pavyzdžiai
Nėra elektroninio parašo
Naudojant elektroninį parašą, yra užtikrinamas žmogaus duomenų
saugumas

Nes yra prašoma pateikti savo prisijungimo
prie el. pašto duomenis.

Užsienietiški adresatai

Rašoma nepagarbiai, agresyviai

Laiškas išsiųstas keliems adresatams

Iš netaisyklingos rašybos. / Dėl netaisyklingos Naudojamas neoficialus nuorodos formatas http://
skyrybos tekste
Nėra aiškus gavėjas

Laiškas išsiųstas 3.30 ryto - tokiu metu administratoriai nesiunčia
laiškų
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Galimi teisingi atsakymų variantai:
Reikia ignoruoti, ištrinti laišką; pranešti apie tokį laišką policijai ir pan.
Teisingų atsakymų pavyzdžiai

Klaidingų atsakymų pavyzdžiai

Padaryti ekrano kopiją ir pranešti teisėsaugai apie šį laišką / el. pašto
administracijai
Perskaičius tokį elektroninį laišką reikėtų iš karto jį ištrinti ir jokiu būdu
nespausti ant nurodytų nuorodų
Apsimesti, kad negavote

Užblokuoti siuntėją, laišką ištrinti ir perspėti savo draugus apie tokio pobūdžio
laišką
Neatidaryti laiško / Jei laiško antraštė (siuntėjas, tema) atrodo įtartinai, tai,
manau, galima tokio laiško net neatverti
Nekreipti dėmesio / Ignoruoti

El. laišką pažymėti kaip SPAM
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Galimi atsakymai (vertinimo instrukcija):
1) idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri
duomenys;
2) oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės
simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai;
3) oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai;
4) įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius;
5) folkloro kūriniai.

Lietuvos tautinė gėsmė

Mokslinis atradimas
Valstybinis renginys į kurį kviečiami visi
LR konstitucija
Europos centro paminklas.
Muzikos 5 sekundžių atkarpa, naudojama savo vaizdo medžiagoje.
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Galimi atsakymai (vertinimo instrukcija):
Legaliosios programinės įrangos naudojimas.
• Laiku atliekamas / nuolatinis / pastovus operacinės sistemos atnaujinimas.
• Laiku atliekamas / nuolatinis / pastovus programinės įrangos atnaujinimas.
• Antivirusinės programos naudojimas.
• Antivirusinės programos duomenų bazės atnaujinimas.
• Užkardos / ugniasienės naudojimas.
• Elektroninių laiškų priedų tikrinimas antivirusine programa prieš juos atidarant.
Po vieną tašką skiriama už kiekvieną teisingą atsakymą.
Pastabos.
1. Netinka atsakymai, kuriuose nenurodomos priemonės (veiksmai), mažinančios galimybes kenkėjiškai
programinei įrangai patekti į kompiuterį ne internetu (ne tinklu), pvz., nesinaudoti svetimu atmintuku ir
pan.
2. Jei kandidatas nurodo daugiau negu du atsakymus, vertinami tik pirmieji du atsakymai.

nesiusti .exe failų nepažistamuose puslapiuose
Žmonių budrumas ir atsargumas
Socialinio tinklo skelbimai
Open Source programos
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Galimi atsakymai (vertinimo instrukcija):
Tai autoriaus teisė į kūrinio autorystę, į autoriaus vardą, į jo kūrinio neliečiamybę.
Autorystės, t. y. teisė reikalauti aiškiai nurodyti autoriaus vardą ant visų išleidžiamo kūrinio
egzempliorių.
Į autoriaus vardą, t. y. teisė reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį autoriaus vardas būtų
nurodomas arba nebūtų nurodomas.
Į kūrinio neliečiamumą, t. y. teisė prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio pakeitimo,
taip pat dėl kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją.
6.2. Autorių asmeninės neturtinės teisės saugomos neterminuotai.
1. Teisė į kūrinio autorystę ir jo platinimą
1. Teisė reikalauti, kad autoriaus vardas arba slapyvardis būt naudojamas su jo sukurtu kūriniu
1. Galimybę perduoti savo autoriaus teises kitam žmogui, ar kompanijai. Galimybę neleisti kitiems
naudoti jo objekto taip, kaip nenori autorius. Galimybę paduoti į teismą tuos, kurie nesilaiko autoriaus
teisių reikalavimų.
2. Visą autoriaus gyvenimą.
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Galimi atsakymai (vertinimo instrukcija):
Ne, neteisėtai. Legaliai įsigytą filmo įrašą galima naudoti tik asmeniniais tikslais, jo negalima platinti
(dovanoti / parduoti / transliuoti ir pan.) (2 taškai).
arba
• Taip, teisėtai. Legaliai įsigytą filmo įrašą galima platinti (dalytis / dovanoti / transliuoti), jei tai leidžia
pardavėjai (2 taškai).

Taip Jei filmo kūrėjai tai leidžia nėra pažeidžiamos autorinės teisės
Taip Neprašęs pinigų už filmą nepažeidžiu įstatymų, nepiratauju
Ne, nes draugams atidarius nuorodą gali į jų kompiuterį parsisiųsti virusą.
Greičiausiai ne. Nusipirkus filmą, duodama licenzija, kurioje dažiausiai yra uždraudžiama platinti, nes jei
vienas žmogus nusipirks ir išplatins visiems, tada autorius neteks savo pelno iš jo sukurto kūrinio.
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Patarimai


Atidžiai skaitykite klausimo formuluotę ir atsakykite tiksliai taip, kaip nurodyta.

Atsakymo pavyzdys: Galimybė naudotis el. banko sistema, pajamų ir GPM deklaravimas,
galimybė užsiregistruoti pas gydytoją internetu.
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 Atkreipkite dėmesį į klausimo vertinimo svorį ir į atsakymams skirtus tuščius langelius.

 Susipažinti su egzamino atlikimo sistema galima svetainėje nec.lt spragtelėję
saitą
Ieva Ratkevičienė, 2021-05-28



Atsakant į klausimus vartokite taisyklingą lietuvišką kompiuterijos žodyną, t. y.
nenaudokite kompiuterinio žargono ir vertalų (pvz., licenzija, linkas, reportinti,
firewall, pašėrinti ir kt.).



Nepainiokite šių sąvokų:
• el. valdžios ir el. verslo paslaugos,
• etiškas ir saugus elgesys tinkle,
• turtinės ir neturtinės teisės,
• plagijavimas ir piratavimas,
• licencija ir patentas.



Stenkitės atsakyti trumpai ir tiksliai, logiškai dėstykite mintis.
Pavyzdžiai:
• gali būti pasisavinta / pavogta / paviešinta jūsų tapatybė,
• neatidaryti neaiškių nuorodų / laiškų / puslapių ir kt.
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Stenkitės nedubliuoti informacijos. Neretai atsakymai iš esmės sutampa ar pakartoja
sąlygoje pateiktą informaciją.
Pvz.:

Atsakymo pavyzdys:
1) Naudotis tik licenzijuota ir legalia programine įranga, kuri yra įsigyta iš oficialaus
platintojo. 2) Vengti programinės įrangos, kuri yra platinama neoficialiuose puslapiuose.

Atsakymuose buvo dažnai minima LR konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas,
t. y. teisės aktas. Teisės aktai minimi klausimo sąlygoje, todėl šis atsakymas pakartoja
klausime pateiktą informaciją.
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• Pratybų medžiaga bus publikuojama LinMa svetainėje linma.org
• Kurso medžiaga ir pasitikrinimo testai
Suteikta vieša prieiga prie Vilniaus Gabijos gimnazijos virtualiosios aplinkos „Moodle“
skyriaus medžiagos ir pasitikrinimo testų: https://gabijos.vma.lm.lt/course/view.php?id=47
Kurso medžiaga pasiekiama prisijungus svečio teisėmis.

Ieva Ratkevičienė, 2021-05-28

Atlikite skyriaus žinių pasitikrinimo testą
1.

2.

Prisijunkite prie Vilniaus Gabijos gimnazijos virtualiosios aplinkos
„Moodle“ viešojo kurso adresu:
https://gabijos.vma.lm.lt/course/view.php?id=47
Prisijunkite naudotojo (ne svečio) teisėmis.
Naudotojo vardas: sveciasNr (čia Nr skaičius nuo 1 iki 30, pvz.:
svecias7). Įrašykite eilės numerį, gautą iš renginio organizatoriaus
Slaptažodis: Svecias_2021

3.

Atlikite skirtuke Pratybos esantį testą 1 pasitikrinimo užduotis.

4.

Baigus atlikti testą, reikia paspausti saitą Baigti testą, po to – Pateikti
viską ir baigti.
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